1.01 – Programa Orçamento Participativo

Objetivos e Metas
Ampliação da participação popular no OP.
Incluir novos setores sociais, principalmente dos grupos em desvantagem
social e o público das entidades profissionais e sindicais no processo do
OP.
Coordenar o processo de planejamento, articulando as propostas dos
orgãos municipais, fóruns, conselhos municipais, com as decisões
estabelecidas pelo OP.
Coordenar a elaboração das propostas do Plano Plurianual, das diretrizes
orçamentárias e dos orçamentos anuais através do OP.
Promover em conjunto com o Conselho do OP um contínuo ajuste crítico
do processo do OP, através de seu regimento interno, normas e critérios,
visando seu constante aperfeiçoamento.
Criar um centro de Referência de Documentação do OP.
Implantar o uso do geoprocessamento no encaminhamento, análise e
acompanhamento das demandas do OP.
Constituir os canais e mecanismos necessários ao aperfeiçoamento do
OP.
Ampliar a participação da população no planejamento orçamentáriofinanceiro municipal.
1.02 - Programa Gestão Cidadã

Objetivos e Metas
Assegurar a transparência das ações governamentais, garantindo o
exercício da cidadania e o aprofundamento da democracia, utilizando
todos os instrumentos técnicos e teóricos de comunicação de maneira
integrada.
Manter relações permanentes e qualificadas de diálogo e colaboração
com entidades e movimentos representativos da comunidade.
Ampliar e aprofundar o processo de democratização do Poder Público
Municipal.
Desenvolver e ampliar atividades de atendimento à políticas sociais,
direitos humanos e cidadania.
Incentivar a participação da população no processo de desenvolvimento
do esporte e do lazer no município.
2.01 – Programa Modernizando o legislativo

Objetivos e Metas
Ampliar, construir e reformar as instalações da câmara visando a
melhoria das instalações e o atendimento à população.
Equipar e modernizar os sistemas e processos de informática para
agilizar os trabalhos legislativos.
Equipar e modernizar os equipamentos, móveis e utensílios para uma
melhor execução do processo legislativo.
Ampliar desenvolver e qualificar o quadro de pessoal para atendimento
das necessidades legislativas.
2.02 – Programa Modernizando a Gestão

Objetivos e Metas
Qualificar, ampliar,

construir

e

reformar

a

infra-estrutura

e

o

funcionamento dos edifícios administrativos para oferecer melhor
atendimento aos usuários.
Implementar os processos e funções das Secretarias.
Implementar sistema de processamento geo-referenciado objetivando o
levantamento de informações e dados para uma maior agilidade da
administração
Ampliar, desenvolver e qualificar o processo de capacitação de fatores
humanos para atender à infra-estrutura das Secretarias com quadro de
pessoal especializado.
Atualizar, modernizar e reaparelhar os processos e funções das
Secretarias.
Construção e/ou reforma de sanitários públicos em prédios e /ou espaços
públicos.
Modernizar, informatizar e integrar as Secretarias num único organismo
de gestão.
Racionalização dos recursos para evitar desperdício.
Implantação de obras de Iluminação pública das vias de acesso à cidade,
em prédios e/ou espaços públicos.
Qualificar o processo de recrutamento, seleção e ingresso de pessoal
visando uma mão de obra mais qualificada.
Renovar e otimizar a frota de veículos oficiais.
Criar e implementar o sistema de controle e preservação do patrimônio
para exercer maior controle dos bens patrimoniais, buscando otimizar o
seu uso.
Implementar o redesenho dos processos administrativos através das
ferramentas de Organização e Métodos para melhorar a qualidade do
atendimento e maior eficiência na prestação dos serviços.
Desenvolver ações estratégicas e métodos que qualifiquem o
atendimento ao público para a melhoria no atendimento.
Ampliar, modernizar e aparelhar as operações de arrecadação, controle e
fiscalização.
Desenvolver o recadastramento imobiliário e mobiliário.
Diminuir o número de inadimplentes dos impostos.
Aperfeiçoar a cobrança da dívida ativa.
Evitar a evasão fiscal.
Incrementar a arrecadação.
Implementar sistema de monitoramento e avaliação dos programas e
serviços.
2.03 - Programa Descobrindo Santa Cruz

Objetivos e Metas
Ampliar o diálogo com a comunidade sobre as questões do Turismo
visando melhorar a participação e a auto-estima da população em
relação aos valores da município.
Difundir o Eco-turismo, turismo rural, religioso e de negócios visando um
descobrimento das potencialidades sócio-econômicas do município.
Incentivar permanentemente a memória social, cultural e artística para a
descoberta permanente da história do município e da região.
Implementar melhorias e projetos quanto ao meio-ambiente visando
melhoria das condições de vida da população com respeito à questão
ambiental.

Implementação de projetos e busca de parcerias para a solução de
problemas ambientais.
Implementação de projetos, parcerias e convênios buscando soluções
para o uso do lixo domiciliar e industrial.
Promover a preservação do patrimônio histórico-cultural dos bens
imóveis da cidade (prédios tombados, listados ou em processo de
tombamento) com o objetivo de preservar a história da cidade.
Criação, adaptação, reforma e/ou construção de espaços para a
divulgação da memória sócio-cultural.
2.04 – Programa Desenvolvimento Urbanístico

Objetivos e Metas
Elaborar e implementar a lei do Plano Diretor para definir padrões de
desenvolvimento para o município.
Reordenar a arborização urbana, canteiros, parques e jardins públicos
para melhoria das condições ambientais.
Melhorar a qualidade da limpeza e conservação das áreas públicas para
otimizar a higienização urbana.
Incentivar e implementar a coleta seletiva de lixo domiciliar.
Promover e aumentar áreas verdes no município para melhoria da
qualidade de vida.
Otimizar o sistema de drenagem do município.
Construção de galerias de água pluviais, guias e sarjetas e obras de
pavimentação asfáltica e recapeamento das vias urbanas.
Construção de pontes e passarelas na zona urbana
Executar obras corretivas nos pontos críticos da cidade.
Beneficiar a comunidade com melhores condições de trafegabilidade.
Desapropriação e Urbanização de áreas para casas populares e casas
para classe média e respectiva construção das mesmas.
Desenvolver um modelo eficiente de circulação e transporte no município.
Implantação das obras de infra-estrutura urbana.
Adequar equipamentos necessários a um transporte coletivo eficiente.
Desapropriação de áreas para abertura de vias públicas, construção de
praças, parques e jardins.
Implantação de obras de urbanização de favelas.
Adequar barreiras arquitetônicas respeitando padrões que atendam às
pessoas com necessidades especiais.
Atender à demanda por habitação.
Adequar as árvores às condições físicas e climáticas da cidade através
do plantio de mudas adequadas ao meio urbano.
Melhorar a qualidade do serviço de limpeza e conservação de vias
públicas.
Promover melhorias dos equipamentos e mobiliários urbanos.
Construir, ampliar e/ou reformar praças, parques e jardins objetivando a
qualificação do nível de vida da comunidade.
2.05 – Programa Desenvolvimento Rural

Objetivos e Metas
Planejar e executar a construção e melhoramento das estradas rurais

objetivando melhorar as condições de tráfego e escoamento da produção
agrícola.
Realizar serviços e promover cursos, palestras, eventos com o objetivo
de ampliar conhecimentos e intercâmbio de tecnologia.
Executar o reflorestamento de áreas de preservação ambiental.
Definir as potencialidades das áreas agrícolas e pecuárias.
Construção de estabelecimentos de ensino para a área rural.
Aquisição de veículos, equipamentos e implementos agrícolas.
Construção de galpões destinados a produtos agro-pecuários.
Implantação do posto de monta e aquisição de reprodutores.
Construção, reforma e/ou ampliação de espaços designados produção
è/ou comercialização de produtos agro-pecuários.
Ampliação e melhoramentos da rede de iluminação pública e de
distribuição de energia elétrica rural.
Urbanizar a área rural com equipamentos que aprimorem o
desenvolvimento e a qualidade de vida no campo.
3.01 – Programa Saúde ao alcance de todos

Objetivos e Metas
Ampliar o serviço de saneamento básico para prevenção, promoção e
proteção à saúde da comunidade.
Reduzir a mortalidade infantil e materna.
Controlar as doenças e agravos prioritários.
Garantir a prevenção e o controle de doenças de notificação compulsória.
Construção de um prédio para instalação de um Instituto Médico Legal
em Convênio com o Governo Estadual.
Reduzir os principais agravos, danos e riscos à saúde.
Ampliar e melhorar a gestão, o acesso às informações e a qualidade das
ações e serviços de Saúde.
Ampliar a oferta de serviços de saúde, por meio da rede física e da
atenção à saúde.
Ampliar, reformar e construir novas unidades de saúde para atendimento
à população.
Implementar apoio hospitalar, promovendo o acesso eqüitativo e
universal da população que necessite dos serviços hospitalares no SUS Municipal
Agilizar o atendimento, produzir e disseminar informações sobre a saúde
da população e dos serviços prestados.
Implantar o Cartão SUS com o objetivo de facilitar o intercâmbio de
informações entre os vários pontos de atendimento.
Reorientar e descentralizar o modelo de assistência
Implementar a gestão descentralizada da Saúde - gestão Plena Municipal
3.02 – Programa Esporte é integração

Objetivos e Metas
Facilitar o acesso da comunidade à prática esportiva.
Possibilitar à comunidade atividades recreativas e a socialização.
Proporcionar a integração social das pessoas com necessidades
especiais
Equipar e iluminar os espaços esportivos e de lazer com elementos

necessários à prática esportiva.
Criar, construir, reformar e/ou ampliar espaços para a prática de esportes
e lazer e para acomodação do público.
Desenvolver atividades físicas para crianças, jovens e adultos.
3.03 – Programa Educação para todos

Objetivos e Metas
Ampliar o atendimento à Educação infantil, fundamental e de adultos com
a reforma, ampliação e/ou construção de novas unidades de ensino,
creches e Centros de Educação Infantil.
Reduzir o analfabetismo.
Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para prédios escolares,
Pré Escola, Creches e Parques Infantis.
Garantir o acesso de crianças de 0 a 6 anos em situação de risco nas
escolas infantis.
Reformas e adaptações em prédios escolares da zona rural.
Construção de quadras esportivas nas escolas municipais.
Implantar a informática educativa e administrativa nas escolas da RM e
na SMEE.
Aquisição de veículos para o setor de ensino.
Socializar e divulgar, através dos meios de comunicação disponíveis, as
propostas político-pedagógico-culturais, as práticas e os resultados
alcançados pelos agentes do processo educacional da RME.
Potencializar os espaços existentes das Ues enquanto pólo cultural,
ambiental e esportivo
3.04 – Programa Nutricional

Objetivos e Metas
Atender as necessidades nutritivas da Merenda Escolar visando a
melhoria de saúde das crianças matriculadas nas escolas.
Implantação de hortas comunitárias para proporcionar a distribuição de
hortaliças à população carente, creches e escolas conveniadas.
Aquisição de equipamentos para o setor de Merenda Escolar.
Buscar parcerias e convênios para atender as deficiências nutricionais da
população necessitada.
3.05 – Programa de bem com a cultura

Objetivos e Metas
Propiciar aos artistas do município oportunidade de divulgar seus
trabalhos em eventos populares, dentro ou fora do município para
incentivar a produção artística local.
Dar continuidade a ações centralizadas voltadas para o fazer artístico
para incentivar e estimular a criação de novas expressões artísticas.
Ampliar, qualificar e desenvolver a programação cultural do município
objetivando o acesso da população às manifestações artísticas.
Promover o reconhecimento e divulgar a produção artística local através
de espetáculos, festivais, mostras, exposições, exibição de filmes e

outros eventos multi-arte em todas as áreas para difundir e incentivar as
manifestações artísticas do município.
3.05 – Programa de bem com a cultura

Objetivos e Metas
Oportunizar aos artistas condições para realizar seu trabalho de forma a
oferecer ao público espetáculos e serviços qualificados com a realização
de eventos de alto nível cultural.
Implementar a criação de cursos, oficinas, palestras e workshops para
capacitar e formar artistas para uma maior qualificação dos artistas
locais.
Incentivar a participação da comunidade na elaboração de manifestações
artístico-culturais oriundas de outros municípios, estados e do exterior
com o objetivo de conhecimento, intercâmbio e mudança de opinião.
Implementar e incrementar o conjunto de equipamentos culturais em
áreas específicas para atender os usuários nas diversas manifestações e
eventos.
Firmar convênios com entidades fundação, associações, organizações
não governamentais, governo federal, estadual e empresas privadas para
efetivar a execução de projetos e obras culturais.
Criação, adaptação, reforma e/ou construção de espaços para a
divulgação da cultura.
Ampliar o diálogo com a comunidade sobre as questões Culturais
visando melhorar a participação e a auto-estima da população em
relação aos valores do município.
3.06 – Programa geração de emprego e renda

Objetivos e Metas
Apoiar a associação de catadores de materiais recicláveis.
Coordenar a liberação de recursos junto aos órgãos públicos financeiros
para a viabilização de programas e projetos nas áreas agrícola, pecuária
e agro-negócios.
Desenvolver novos negócios na área agrícola e pecuária com o objetivo
de gerar melhorias de renda e de condições sociais aos produtores
rurais.
Buscar e implantar soluções para a agregação de valor nos produtos
agrícolas.
Contribuir na geração de renda, emprego e ocupação das camadas de
baixa renda, favorecendo o surgimento e consolidação de
empreendimentos produtivos do tipo individual e/ou coletivo, com base
nos princípios da economia popular e solidária.
Constituir unidades de incubadoras visando a melhoria das condições
para os micro empresários.
Propiciar a qualificação de trabalhadores sem acesso ao sistema de
formação profissional, através de cursos para o trabalho e acesso a
alternativas de geração de trabalho e renda, na perspectiva da economia
popular e solidária.
Viabilização de projetos para ocupação do distrito industrial.
Construção de um mini Mercado Municipal no Bairro da Estação.
Implementar parcerias e convênios no intuito de melhorar o acesso ao

crédito para micros e pequenos empresários, tanto urbanos como rurais.
3.07 – Programa combate à exclusão

Objetivos e Metas
Ampliar as atividades sistemáticas oferecidas pelos Centros Comunitários
para transformá-los em pólos de esportes, recreação e lazer.
Implementar o projeto de ação contra a violência na escola
Ampliar a rede de atendimento à criança e adolescente na faixa etária de
07 à 14 anos
Implementar espaços de referência – Centro da Juventude, para os
jovens em situação de risco e atender na rede própria e conveniada
famílias em situação de vulnerabilidade social, de forma articulada com
as demais políticas
Promover a inclusão social dos idosos através da ampliação e construção
de Centros de Convivência

